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  281-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:33. (  وصفاته هللا أسماء يفوض من على الشيخ رد - 1

  ) 00:17:21(  ؟.والدنيوية الشرعية العلوم في التخصص من السلفية رأي ما - 2

  ) 00:37:19(  بذلك؟ راضية غير وھي الرزق لطلب زوجته عن الرجل غياب حكم ما - 3

  ) 00:49:25(  ؟. المسجد في الجنب نوم حكم ما - 4

 ) 00:50:00(  ؟. العصر ھذا في الزوجات بتعدد تنصحون ھل - 5
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

، الرمحن على  ))الرْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى (( شيخنا فيه بعض العلماء يقول إن مذهب السلف  :السائل 
  كم على ذلك ؟ العرش استوى فقط ال تقول عال ، وهكذا ال تقل نزل بذاته ، فما جواب

  . ...أعد علّي  :الشيخ 
 ))الرْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى (( فيه بعض العلماء يقول أن مذهب السلف يف الصفات أن تقول  :السائل 

فال تقول بذاته ، فقط استوى ، فقط ينزل ، دون تفكري باملرة  )ينزل ربنا إلى السماء ( وال تقول استوى بذاته ، 
  بكم ؟ ، فما جوا

االستواء معلوم ، والكيف جمهول ، والسؤال " : أينعم ، جوايب كما قال إمام دار اهلجرة اإلمام مالك  :الشيخ 
، حنن نقول هلؤالء الذين حكيت عنهم ما ذكرت ، وهم يسمون جبماعة التفويض ،  "عنه بدعة ، اخرجوا الرجل 

حني تقولون ال تقل الرمحن استوى على العرش : الء هؤالء ليسوا من السلف من قريب أو من بعيد ، أقول هلؤ 
: استوى بذاته ، وإمنا نقول الرمحن على العرش استوى ، هكذا يقولون ، نسأهلم بفهم أم بغري فهم ، نقول هلم 

(( ، لكن حني نقول حنن وأنتم  "بذاته " الرمحن على العرش استوى ، بدون قيد  : نوافق معكم مبدئًيا ، نقول 
سقط وانكشف وعرفنا منه أنه . بغري فهم : بفهم أم بغري فهم ؟ فإن قال  ))َمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى الرحْ 

معطل ، يتسرت وراء ما كان يدعيه كثريون من قبل ومن بعد أم يقصدون التنزيه ، حنن أيًضا نقصد التنزيه ، 



  ؟ لعلك فهمت إىل هنا ؟  ))ْستَـَوى الرْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش ا(( ولكن مع الفهم ، فما معىن 
  . نعم  :السائل 
َأَأِمنُتْم (( : وكما تقول . سبحان ريب األعلى : كما تقول   ))الرْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى (( طيب ،  :الشيخ 

اهللا " :   بن املبارك فوق عرشه ، كما قال اإلمام عبد اهللا -عز وجّل  - إىل آخر اآلية ، فاهللا  ))َمْن ِفي السَماِء 
فوق عرشه بذاته ،  - تبارك وتعاىل- ، اهللا  - ثالثة أشياء- فوق عرشه بذاته ، وهو معكم بعلمه  - تبارك وتعاىل- 

فحينما يقول اإلمام عبد اهللا بن املبارك هذه الكلمة إمنا يقوهلا تفقًها منه ؛ .  "بائن من خلقه ، وهو معهم بعلمه 
، كاسم اإلله فهو من أمساء الذات ، فلو قال عليم  - عز وجّل  - يت ُيسمى ا ربنا ألن الرمحن من األمساء ال

بصري فهذا اسم صفة ، لكن اهللا والرمحن اسم ذات ، فكلمة بذاته ليست إضافة من عندنا وإمنا هو ما يفهمه كل 
، هذا ليس معىن ذلك أننا بذاته خلق السموات واألرض : إذا قلنا . اهللا خلق السموات واألرض : إنسان فمثًال 

أضفنا معًنا ال يؤخذ من كلمة اهللا ، خلق اهللا السموات واألرض أي خلق اهللا بذاته مل يشاركه يف ذلك أحد سواه 
قولوا الرمحن على العرش : ، هذا التأويل أي التفسري ال يعين أننا حنن أولنا كما يريد أن يقول ذلك الناصح خطأ 

حنن إذا قلنا الرمحن على العرش استوى بفهٍم ، فمعناه بذاته ، وإذا قلنا الرمحن على  .استوى وال تقولوا بذاته 
العرش استوى كالم ال ندري ما معناه ، فقد خالفنا السلف الصاحل كما هو الشأن يف كل الصفات اليت نؤمن ا 

(( : ، دون تعطيل لقوله  ))َشْيٌء لَْيَس َكِمْثِلِه (( :  -تعاىل- معهم دون تشبيه ودون تعطيل ، دون تشبيه لقوله 
فبعض الفرق القدمية من املعتزلة كانوا يعطلون اهللا عن هاتني الصفتني ، صفة السمع .  ))َوُهَو السِميُع الَبِصيُر 

( (: ، لكن هنا يقول  ))َواللُه ِبُكل َشْيٍء َعِليٌم (( اهللا عليم ، ثابت  - يعين عليم- هو : وصفة البصر ، فيقولون 
فعطلوا هاتني الصفتني ، وأنكرومها ، ملاذا ؟ ألم يتومهون أننا إذا آمنا مبا جاء يف كتاب  ))َوُهَو السِميُع الَبِصيُر 

ربنا بدون تشبيه ، مع ذلك بظنهم أننا نشبهه ، فهذا حبٌث يطول وايته أن يؤدي ؤالء املعطلة إىل إنكار وجود 
اسم " :  حني قال  -رمحه اهللا- وقد أشار إىل ذلك اإلمام ابن قيم اجلوزية من األصل ،  - تبارك وتعاىل- اهللا 

، كالمها ضال ، لكن أيهما اشد ضالًال ؟ الذي نفى نفًيا مطلًقا ؛  "إمنا يعبد صنًما ، واملعطل إمنا يعبد عدًما 
وأنه على العرش استوى  - ّل عز وج - ألنه يقولون وهذا ذكرناه يف بعض جمالسنا القدمية حينما يتحدثون عن اهللا 

فاهللا فوق ، ال يقال فوق ، ال هو فوق  -عندهم- -عز وجّل  - ال ، ال يوصف ربنا ، ال يقال فيه : ، يقولون 
لذلك قال ابن . وال هو حتت ، وال هو ميني ال هو يسار ، ال هو داخل العامل وال خارجه ، إًذا رجعوا إىل العدم 

فإذا مل يكن ال داخل العامل وال خارجه ، لو قيل ألفصح .  - حمًضا-  "بد عدًما املعطل يع" :  - حبق- القيم 
ال هو فوق وال هو حتت ، ال ميني ال يسار ، ال خلف ، ال : صف لنا املعدوم ، ما هو ؟ فقال لك : الناس بيانًا 



ش ؟ معدوم ، ملا عطلوه فقد وصفوا رم بأنه اي. صدقت ، هذا هو املعدوم : نقول له . داخل العامل وال خارجه 
 -من الصفات ، فاملعطل إًذا يعبد عدًما ، حنن جيب أن نقف عند حدود الشرع وال نستعمل األقيسة ؛ ألن اهللا 

إذا كان مسيًعا بصريًا فسمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا ، كما أن وجوده ليس كوجودنا ،  -عز وجّل 
فهل معىن ذلك أن نقول حىت ما نقع فيما يزعمون فيه من التشبيه . د اهللا موجود وأنا موجو : فنحن نقول اآلن 

يف أحد شيئني ننكر حقيقة من حقيقتني ، اهللا موجود وأنا وأنت واملخلوقات أيًضا موجودة ، فالبد من إنكار 
يه ال ، صار ف. أنا موجود ، اهللا موجود : حقيقة من حقيقتني ، وأيهما أنكر فقد ايش ؟ قرمطت ، إذا قلت 

اشرتاك ، صار فيه تشبيه ، إًذا اهللا ما موجود ؛ ألنه صار فيه تشبيه للخالق باملخلوق ، كيف ما موجود ، ال 
أحالمها ُمر ، ال ، إًذا اهللا موجود وأنا موجود ، لكن  -يضحك اإلخوة والشيخ - موجود ، إًذا أنا ما موجود 

عز  -لوجود ، أما أنا ممكن الوجود ؛ ألن اهللا وجوده كما يقولون ايش ؟ وجود بدون ايش ؟ موجد ، واجب ا
َها فَاٍن (( : هو الذي أوجدين ، وإن شاء أعدمين ، ولذلك قال حتقيًقا هلذه الفارقة العظيمة  -وجّل  ُكل َمْن َعَليـْ

َقى َوْجُه رَبَك ُذو اْلَجالِل َواِإلْكَراِم *  لَْيَس َكِمْثِلِه (( نفى ؛ ، فإًذا حنن نثبت ما أثبت وننفي ما نفى ،  ))َويـَبـْ
لَْيَس َكِمْثِلِه (( ، أثبت ، فسمعه وبصره حقيقتان صفتان ثابتتان ولكن ))َوُهَو السِميُع الَبِصيُر (( ،  ))َشْيٌء 
وعلى كل حال طرد كل الصفات فتسرتيح ، وال تقع ال فيه التشبيه وال يف التعطيل ، هذا جواب ما .  ))َشْيٌء 

  تفضل. سألت من السؤال 
هذا فهمك الستوى ، . عال : ، استوى  ))الرْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى (( : قال يل هذا القائل  :السائل 

  فماذا تقول فهمك ليد يد اهللا ، فماذا تقول معناها ؟ فماذا أقول له ؟ 
  ماذا يقول هو ؟ اليد اليت يعطي ا ، أقول وهي ليست كيدي ، ما املشكلة الكبرية هذه ؟ و  :الشيخ 
  ..ما دام أن اليد ال تستطيع أن تفسرها : هو يقول  :السائل 
  ال ، ال ، هو ماذا يقول ، ما املقصود باليد عنده ؟  :الشيخ 
  . ...هو مفوض  :السائل 
  هذا هو معطل إًذا ، إًذا ما هو اهللا ؟ موجود ؟ بنرجع لنفس املوضوع ، واال مفقود ؟  :الشيخ 
  .  موجود :السائل 
موجود وأنا موجود ، إًذا أنكر إحدى احلقيقتني وحينئذ حنكم عليك بأنه سقط التكليف عنك ،  :الشيخ 

  .  - يضحك اإلخوة نفع اهللا م- 
  . شيخنا يف نفس املسألة معليش : احلليب 



  . تفضل  :الشيخ 
موجود كما أشرت يف آخر   أستاذي هم يف احلقيقة متأخرة األشاعرة أو متأخرو األشاعرة ، نفوا لفظ: احلليب 

ألن لفظ موجود يقتضي موجًدا ، فهو واجب الوجود ، فهربوا يف شرح البيجوري وكذا : كالمك أستاذنا ، فقالوا 
  . ال نقول موجود ؛ ألن املوجود يثبت موجًدا ، واهللا واجب الوجود : ، هربوا من لفظ املوجود ، وقالوا 

  . ...هذا ال يرد يف األخذ والرد ؛ ألنه آه ، هذه مناقشة لفظية ، لكن  :الشيخ 
  أنا أحب أن توضح لنا هذه اجلزئية ، يعين لفظ موجود هل هو يف احلقيقة كما يزعمون يقتضي موجًدا ؟ : احلليب 
ال ، ال ، لكن هذه مناقشة بيزنطية كما يقولون فعًال ؛ ألم هم يناقشون اآلن مناقشة لفظية ، فعًال  :الشيخ 

م مفعول يستلزم عادة بالنسبة للعرف البشري أن يكون له موجًدا ، فهذا الكأس وهذا اإلبريق إىل اسم موجود اس
كما قلنا يف أثناء الكالم هو واجب   -عز وجّل  -آخره ، موجود أوجده هو الذي صنعه إىل آخره ، لكن اهللا 

قى املوجود ، قائًما وجوده متحقًقا الوجود ، لكن كونه واجب الوجود ما ينفي أن يكون قائًما وجوده ، فنرتك ب
وجوده ، فحينئذ هم يفرون من املناقشة متسًكا بلفظ ال يقدم وال يؤخر ، حمينا هذا االسم ، اسم موجود ، ألغيناه 
من قاموس اللغة يف هذا البحث ، لكن متحقق وجوده ، ما يستطيعون أن يقولوا ال مفقود ، فإًذا هذا التمسك 

م شيًئا ، وأرجوا من إخواننا أن حيفظوا كلمة كنت قرأا يف رسالة ال تزال خمطوطة من كالم ذا اللفظ ال يفيده
هل .  "ما يقال يف الصفات يقال يف الذات سلًبا وإثباتًا " اخلطيب البغدادي ، ورمبا نقلت يف بعض الكتب  

قصود من لفظة املوجود هل يلزم تقول يف اهللا موجود وإال معدوم ؟ موجود ، إذا قلت أنه موجود وقد أوضحنا امل
كذلك قل يف الصفات ما تقول يف الذات ، تسرتيح من كل . من ذلك مشاة اخلالق باملخلوق ؟ اجلواب ال 

هذه املناقشات ؛ ألن احلقيقة الدخول يف تفاصيل هذه املسائل والتناقش فيها مضلة ، مضلة ملاذا ؟ ألن كثري من 
أتوا جدًال ، وناس آخرون مل يُعطوا علًما ومل يُعطوا جدًال ، وعندهم ايش ؟ سالمة الناس وقد يكون أوتوا منطًقا و 

وعقيدة صحيحة لكن ذلك اادل قد يتغلب عليه جبدله بسبب سالمة علم هذا اإلنسان وقلبه ، ولذلك فعلى  
  ))ٌء َوُهَو السِميُع الَبِصيُر لَْيَس َكِمْثِلِه َشيْ (( كل مسلم أن حيفظ هذه القاعدة ، وهي قائمة على اآلية السابقة 

، حينذاك تسرتيح من أي مناقشة قد تضطر للدخول فيها  "يقال يف الصفات ما يقال يف الذات سلًبا وإثباتًا " 
  . وأنت غري مستعد هلا 

شيخنا ذكرت يف كالمك قول اخلطيب البغدادي يف مقدمة خمتصر العلو نقلته أستاذي هذه فائدة : احلليب 
  . نا إلخوان
  . جزاك اهللا خري  :الشيخ 



  .اهللا يبارك فيك : احلليب 
  ما هو موقف الدعوة السلفية من التخصص ؟  ... :السائل 
  كيف ؟  :الشيخ 
  ما هو موقف الدعوة السلفية من التخصص ؟  :السائل 
  . آه  :الشيخ 
ن السلفيني ممن ال يعيبون عليهم فقد رأينا بعض الدعوات السلفية حتظر التعامل مع بعض طلبة العلم م :السائل 

شيًئا يف دينهم ، لكن ألن خيالفون خط الدعوة يف التخصص الذي ينتهجونه ، واألولون يرون أن الدعوة السلفية 
  ينبغي أن تكون مشولية لتفي حباجة اتمع والعصر ؟ 

عية فضًال عن العلوم التخصص أراه واجًبا بال شك ، وفائدة التخصص ظاهر جًدا يف العلوم الشر  :الشيخ 
األخرى ، وكثري منها قد يكون من الفروض الكفائية ، ولكن هؤالء املتخصصون كل يف جمال اختصاصه ، جيب 
أن يعملوا يف دائرة عامة جتمعهم ، فمثًال إذا كان من الواجب أن يكون يف املسلمني من يتخصص يف علم التاريخ 

وعد ما شئت من العلوم باألمساء املعروفة اليوم وغريها ، لكن هؤالء  ، يف علم االجتماع مثًال ، يف االقتصاد ،
املتخصصني جيب أن يكونوا على مبدأ واحد وفكرة واحدة فيما جيب على كل منهم وجوبًا عينًيا ، وال يكونوا 

  متفرقني يف هذا اجلانب ، ولو كانوا متخصصني يف تلك اجلوانب ، واضح جوايب هذا ؟ 
  . نعم  :السائل 
ما أتصور أن مسلًما سلفًيا فامهًا لعقيدته ، ال يتعاون مع سلفي آخر له ختصصه : آه ، فإًذا نعود ونقول  :الشيخ 

ما دام ألنه ال خيالفه يف العقيدة اليت هو يدعو الناس إليها ، لكن ما أظن أن السؤال إما انه مل يكن واضًحا أو 
عامة وحينئذ يكون السؤال وجيًها ، واجلواب ما مسعت ، أم تعين أنا ما فهمته جيًدا ، فهل أنت تعين املسلمني ب

  خاصة املسلمني وهم السلفيون ؟ 
أعين خاصة املسلمني ، وللتوضيح أكثر ، يعين اخلالف خالف حركي ، يعين كما قلت يف السؤال ممن  :السائل 

م يف العلم ، لكن املسألة صارت مسألة ال يعيبون عليهم شيًئا يف دينهم ، إًذا هم حيرتموم يف دينهم ويف جمهوده
حركية ، خيشون من ظهور هذا الشخص املتخصص أن يلتف الناس حوله فيؤخذون بعلمه ، وقد يعملون معه يف 
التخصص العلمي يف هذا الفرع من فروع الشريعة ، وهذا يؤدي إىل انصراف هؤالء الناس عن املنهج احلركي هلذه 

ن ، فتكون من سياسة الدعوة أن يقل هذا التجمع السلفي مثًال يف هذا املكان ، أو الدعوة السلفية يف هذا املكا
  ينصرف هؤالء الناس عن إعطاء هذا الظاهر الذي أصبح يُقام له وشأنه يف اتمعات السلفية ؟ 



ركية ، اآلن يبدو أن السؤال اآلن يدندن حول السؤال السابق ؛ ألن السلفيني ما عندهم ما ُيسمى باحل :الشيخ 
هذه تعابري مجاعات أخرى ال يدعون إىل اإلسالم باملفهوم الصحيح ، وإمنا إسالم عام وبال شك بدأ بعض 
السلفيني وقد تأثروا باآلخرين ، فبدأوا يتحركون ويعملون فيما ُيسمى بالسياسة وحنو ذلك ، ولكن حنن أجبنا عن 

أتصور أن وجود عامل بل علماء يف السلفيني هذا أمٌر هذا أنه سابق ألوانه بالنسبة لبعض السلفية ، لكن أنا 
واجٌب ، وأن ال يرتتب منه إال اخلري ملصلحة الدعوة ، فيجب أن يكون منهم علماء يف كل فن ويف كل علم ، 
وحينئذ اخلشية اليت ختشى على احلركة ، وإن كان ليس هناك أنا يف اعتقادي اآلن ينبغي أن ال يكون هناك حركة  

ماعات األخرى لكن جيب أن يكون يف اجلماعات السلفية يف كل بالد االسالم مجاعات من العلماء كحركة اجل
متخصصني يف كل علم أي مثال جيب يكون هناك علماء متخصصون يف علم التفسري ، خلينا حنكي بقى العلوم 

صصون يف علم الشرعية ويفهم على ذلك تبعا التخصص يف العلوم األخرى جيب أن يكون هناك علماء متخ
التفسري ليس يف العامل اإلسالمي ، وإمنا يف العامل السلفي ، العامل اإلسالمي أوىل وأوىل ، وجيب أن يكون هناك 
علماء متخصصون يف احلديث ، ما عامل واحد أو اثنني يف العامل السلفي ، ال عديد ، كذلك علماء متخصصون 

  . العلوم يف الفقه علماء متخصصون يف اللغة يف إىل آخر 
بعد ذلك يأيت التخصص يف العلوم اليت حنن يف حاجة اليوم يف العصر احلاضر واليت ال ميكن أن تقوم قائمة الدول 
املسلمة والدولة املنشودة قريًبا أم بعيًدا إال وقد مجعت كل العلماء يف كل االختصاصات ، فكما قلت يف أول 

اإلسالمي وإجياد الدولة املسلمة ، فإذا كان هؤالء ميشون يف نظام الكالم كل هؤالء يتعاونون يف حتقيق اتمع 
اإلسالم ، بقى هناك دعوة إنه عرقلة احلركة هذه املزعومة ، هذا أبًدا ال يرد بل يكون قوة للحركة حينما يأيت زماا 

مع األسف ، أن يوجد فيهم علماء متخصصون يف كل علم ويف كل علم علماء ، لكن الظاهر أن صورة السؤال 
الشديد إنه قد يكون هناك أفراد من العلماء يرون هؤالء الدعاة احلركيني زعموا أنه هناك فيه تكتل فعًال حول هذا 
العامل فيعرقل ايش ؟ حركتهم ، هذا صحيح لكن هذا جاء بسبب ايش ؟ فقر هذه احلركة ، أي جيب أن يكون  

يف غريهم ، يكاد أن ميضي عليهم قرن من الزمان ما كما نقول حنن اآلن بصراحة يف اإلخوان املسلمني أو 
ا ُيشار إليه بالبنان سواء يف التفسري أو يف احلديث أو يف 

ً
ا فيهم ، ما أوجدت فيهم عامل

ً
أوجدت هذه الدعوة عامل

 الفقه ، وإن وجد فهو ملصق م ، منتسب إليهم ، وليس نابًعا منهم ، وهذا فرق كبري جًدا ، جيب أن تتنتبهوا له
، وحنن حينما نناقش اإلخوان املسلمني وأمثاهلم إنه ما فيه عندكم عقيدة موحدة وما فيه عندكم دعوة سلفية ، 
يقولوا لك ال ، حنن معكم فيما يتعلق بالعقيدة مثًال وبالصفات وهذا صحيح بالنسبة لكثري من األفراد منهم ، 

شاركتمونا فيها وهي احلق من أين جاءتكم ؟ هل  هذه العقيدة اليت: لكن جيب أن نتنبه للحقيقة فنقول هلم 



نبعت من دعوتكم ، هل هي من بركة منهاجكم يف الدعوة ؟ أم هذه أخذمتوها من غريكم ؟ وإًذا ال فضل لكم 
يف هذا ، الفضل لغريكم الذين أوصلوكم إىل أن تفهموا هذه العقيدة وتكونوا معهم فيها ، وعليهم يف غريها ، 

إنه إذا كان هناك يف مجاعة من إخواننا السلفيني يعين خيشون من : ن ، ولذلك احلقيقة أقول املسلمو  ...وبذلك 
أن يكون هناك عامل يتكتل الناس حوله ، فال يريدون أن يتعاونوا معه ؛ ألم يتكتلون ، ألن هذا ينايف ايش ؟ 

بينهم علماء ، وهذا واقع ايش ؟ ينايف حركتهم ، فهذا يف الواقع نذير شر ؛ ألم ال يريدون أن يكون هناك 
عز وجّل  - األحزاب األخرى ، األحزاب األخرى ملاذا ال يوجد فيها علماء ؟ هلذه املشكلة نفسها ، فنسأل اهللا 

  . أن يُلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لكل خري  - 
  شيخنا تنبيه وتوضيح بالنسبة هلذا السؤال :السائل 
  طيب :الشيخ 
د يف مصر بعض اإلخوة الدعاة السلفيني الذين عندهم حظ من العلم يف كثري من هو بصراحة يوج :السائل 

العلوم الشرعية ، مثًال يف العقيدة عندهم قسط ، ويف التفسري ويف اللغة وكذا إىل آخره ، ولكن مل يتخصصوا 
بدأ مثًال يتخصص ختصًصا ويربز مثًال الواحد منهم يف علم من العلوم ، يعين ويظهر يف ذلك ، ويف بعض اإلخوة 

يف احلديث ، أو يتخصص يف كذا ، كما لعلكم تعرفون ذلك ، فيحصل أو الذي حدث و الذي رأيناه و مسعنا 
عنه ، هو أن بعض هؤالء اإلخوة عابوا على اآلخرين عدم التخصص ، املتخصصون عابوا على غري املتخصصني 

  هم ليس على التخصص يف ذاته وحصل كذلك العكس ، فبعضهم يقول إن هذا التخصص عابوا علي
  وإمنا :الشيخ 

وامنا على عدم الدعوة العامة الشمولية للناس ، وإمنا يتخصصوا مثًال يف هذا الذي أراد التخصص  :السائل 
خصص نفسه يف عدد معني من الطلبة للدراسة أو للتدريس ، وهؤالء الذين ختصصوا عابوا على اآلخرين يعين 

  ، وحصل شيء من النفرة اخلفيفة بعدم اهتمامهم بالتخصص 
  . اهللا املستعان ، أنا أظن أجبت عن هذا ، جيب أن يكون هناك ختصص  :الشيخ 
  . ...لكن التعاون بينهم يكون  :السائل 
أنا قلت هذا جيب أن يكونوا ايش ؟ يف دائرة واحدة يتعاونون ، وأنا اآلن أقول شيء آخر وهو جيب أن  :الشيخ 

ألنه كل واحد كل جانب من هذه اجلوانب التخصص ، وإذا صح التعبري ال ختصص ينفع  ال يكون هناك ختصص
اتمع اإلسالمي ، هذا الغري متخصص قد ميد املتخصص بشيء هو جاهل به ، وهذا املتخصص من باب أوىل 

أقول جيب  ميد ذاك الغري متخصص مبا جيهله ، لكن الشرط األساسي هو التعاون ، أنا قلت يف زماين وال أزال



على كل اجلماعات اإلسالمية على ما بينها من اختالف يف املنهج ويف أساليب الدعوة ، أن يعملوا مجيًعا 
اإلخوان املسلمون يدعون إىل : ملصلحة اإلسالم ، وأن يتعاونوا مجيًعا كل يف ماذا ؟ يف حدود اختصاصه مثًال 

رصة وندعو إىل إسالم خاص باملفهوم الصحيح ، مجاعة ماذا ؟ إىل إسالم عام ما يف مانع حنن نستغل هذه الف
التبليغ مثًال يريدون االهتمام بنصح الناس وتذكريهم وإيقاظهم فهذا شيء طيب ، وآثار هذه الطيبة هي اليت 
ورطتهم وشغلتهم على ما هو األهم من العلم ، وهو العقيدة والكتاب والسنة إىل آخره ، ألم يقولون كم وكم 

صاروا مجاعات كثرية . انوا منحرفني ال يصلون وكذا اىل آخره، وبربكة اخلروج يف سبيل اهللا كما يقولون من أناس ك
وهذه حقيقة ال ميكن إنكارها ، وجيب االعرتاف ا ، ولكن لو اقرتن مع هذا النشاط من . صاحلني يصلون 

صحهم وإرشادهم إما كانوا هم نفس اجلماعة نشاط علمي حريص على فهم الكتاب والسنة مع دعوة الناس ون
فيفسحون اال لغريهم كما قلت أنت آنًفا يعين ، فأنا أقول اجلماعات اإلسالمية إذا كانوا خملصني فعًال هم 
ميثلون كل مجاعة متثل اختصاًصا من االختصاصات اعرف قدميًا يف زماين ، كان يوجد يف مصر ، ما أدري لعلها 

  ن املسلمني هل هي موجودة لآلن ؟ موجودة وإال ال ، مجعية الشبا
  ..ال ، االسم موجود ولكن حقيقتها  :السائل 
أنا . املهم هؤالء كان مههم الرياضة مترين الشباب على ماذا ؟ الرياضة كرة القدم وكرة السلة إىل آخره  :الشيخ 

لتكتل الفكري اعتقد أن هذا شيء طيب ، وهذا شيء البد منه ، لكن ما على أساس تكتل رياضي حيارب ا
والعقائدي ال ، على أن هذا يكمل ماذا ؟ يكمل هذا ، مثًال اجلماعة هذه الشبان املسلمون ، إذا أراد شاب 
سلفي أن يتمرن أحسن ما يتمرن مع مجاعة من الكافرين ، يتمرن مع إخوانه املسلمني ، وهؤالء نفس الشباب 

لفي من من إىل آخره ، ال فيتلقن العلم من سلفي الرياضيون هؤالء أحسن ما يتلقى العلوم من صويف من خ
وهكذا ، فالزم نعطي للجماعات حكم األفراد كما أن كل فرد من أفراد املسلمني جيب أن يتعاون مع أخيه على 
اخلري كل يف حدود ماذا ؟ إمكانيته كذلك اجلماعات اإلسالمية كل مجاعة متثل طائفة من هؤالء األفراد املسلمني 

تعاونوا مجيًعا فإذا كانوا كذلك أنا ال أعد هذا تفرقًا يف الدين لكن الواقع مع األسف الشديد ، ليس  ، جيب أن ي
كذلك األمر ، ألنه يتدخل يف املوضوع التحزب ، التحزب اجلاهلي ، فهؤالء يتحزبون هلؤالء وهؤالء يتحزبون 

وال تكونوا من المشركين من الذين فرقوا (( مي هلؤالء ، فتقع الفرقة فحينئذ يأيت ى رب العاملني يف القرآن الكر 
  .  ))دينهم وكانوا شيًعا كل حزب بما لديهم فرحون 

إذا حتقق الشرط األول وهو حترير  ))وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمًنا إال خطًئا (( : قوله تبارك و تعاىل  :السائل 
م شهرين متتابعني لعدم حتقق األول مثًال ؟ يعين رقبة مؤمنة والدية مثال ، حتقق واحد دون اآلخر ، هل عليه صيا



  ضابط السؤال.  حتقق شرط من الشرطني 
  ما الشرط األول والشرط الثاين ؟  :الشيخ 
َوِديٌَة ُمَسلَمٌة  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يـَْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإال َخطًَأ َوَمْن قـََتَل ُمْؤِمًنا َخطًَأ فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة ُمْؤِمَنةٍ ((  :السائل 

َنُكْم ِإَلى َأْهِلِه ِإال َأْن َيصدُقوا فَِإْن َكاَن ِمْن قـَْوٍم َعُدو َلُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة ُمْؤِمنَ  ٍة َوِإْن َكاَن ِمْن قـَْوٍم بـَيـْ
نَـُهْم ِميثَاٌق َفِديٌَة ُمَسلَمٌة ِإَلى َأْهِلِه َوَتْحرِيُر  رَقـََبٍة ُمْؤِمَنٍة َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْيِن تـَْوبًَة ِمَن اللِه َوبـَيـْ

  ))وََكاَن اللُه َعِليًما َحِكيًما 
  نعم :الشيخ 
فإذا حتقق الشرط األول الذي يف صدر اآلية دون الثانية ، فهل يلزم هذا الذي قتل خطأ أن يصوم  :السائل 

ني وإال يكتفي يف األول دون الشهرين ، يعين مثًال عتق الرقبة ما موجود اآلن يدفع الدية يسقط عنه شهرين متتابع
  الشهران ؟ 

  مل يسقط ؟  :الشيخ 
  هذا الذي نسأله ، يعين الثالث شروط مطلوب حتقيقهم شيخنا ؟  :السائل 
  . أينعم  :الشيخ 
  الثاين فصيام شهرين هذا الذي أشكل علينا الثالث شروط ألنه يقول فمن مل جيد األول أو :السائل 
  نعم :الشيخ 
  . هذه مادام استعمل القرآن الكرمي فمن مل جيد يف التحرير أو الدية  :السائل 
  . العتق  :الشيخ 
فصيام شهرين متتابعين توبة من اهللا وكان اهللا عليًما حكيًما (( نعم ، العتق يعين حترير رقبة أو الدية  :السائل 

(( .  
  واهللا هذه اآلية يف احلقيقة تريد دراسة بالنسبة يل ؛ ألنه هنا يف :لشيخ ا

  فمن مل جيد :السائل 
  فمن مل جيد ويف  :الشيخ 
  يف عدو لكم :السائل 
يف عدو لكم هذا التفصيل أنا ما مستحضره لكن لعلك تذكرين هاتفًيا حىت أحضر لك اجلواب ، إال إذا   :الشيخ 

  .ن عنده دراسة يف املوضوع ، فنسمعه ونستعني به ، وإال فنظرة إىل ميسرة كان بعض إخواننا احلاضري



  . ...يف نفس املوضوع شيخنا ما يف نفس املوضوع يريد سؤاال ثانيا  :السائل 
  .تفضل  ... :الشيخ 
كثري من الرجال من يذهب إىل بالد اخلارج كالسعودية وغريها بقصد العمل وطلب الرزق ، فالبعض   :السائل 

نهم يغيب سنة وسنتني وميكن أكثر وميكن أقل ، ويف الوقت اليت بتكون زوجته اإلنسان حباجة لزوجها وهي غري م
  راضية عن سفره ، فهل هناك يف حكم الدين فرتة معينة لتطليق الزوجة من زوجها ، بسبب غيابه عنها ؟ 

للزوج أن يغيب عن زوجته لكن يوجد اجلواب بإجياز ال يوجد نص يف الشرع حيدد املدة اليت يُرخص  :الشيخ 
بعض اآلثار عن عمر بن اخلطاب أو عن غريه ، أنه سأل بعض أهله عن املدة اليت ميكن للمرأة أن تصرب عن 
غياب زوجها عنها فأجابت بستة أشهر ، الذي اعتقده وأدين اهللا به يف هذه املسألة أن هذا التحديد هو حتديد 

شرعًيا هذا من جانب ، من جانب ثاين هذا التحديد بالنسبة لنظام عام أي زمين حتديد زمين وليس حتديًدا 
للُجند لكن ملا ينحصر السؤال يف فرد من األفراد حيث ال نظام حاكم على هذا الفرد ، وإمنا احلاكم هو إميانه 

يانة جهاًدا يف ودينه وخلقه ، هنا وهذا يف الواقع اليوم ألنه ما يف حاكم مع األسف ، وما يف مجاعة يغيبون د
سبيل اهللا فالواقع اآلن أن هذا احلكم سيكون على فرد من األفراد وليس على جند من اجلنود حينئذ أقول هذه 
املسألة ال جيوز أن يوضع هلا حد أشهر أو سنني ، ذلك ألن األمر خيتلف من امرأة أو أخرى ، وجاء يف كالمك 

ويلة ، فإذا كان املقصود بعدم رضاها هو لعفة نفسها وإحصانه هي ال ترضى أن يغيب زوجها عنها هذه املدة الط
هلا ، فهذا له حكم وهذا الذي أنا يف صدد بيانه ، وإن كان املقصود ما هو أوسع من ذلك ، فهذا أمر ال 
ينضبط فقد ال ترضى املرأة أن يغيب الزوج عنها ولو أسبوًعا لكن إذا كان املقصود هو املعىن األول كما ذكرت 

ا حينئذ نقول احلكم خيتلف باختالف الزوجني طبيعتهما باختالف طبيعتهما اجلنسية ، وما دام أن الرجل هو آنفً 
الغائب فمعناه أنه عارف بنفسه أنه يصرب وإال ال يصرب ، لكن املشكلة بقى مع املرأة فإذا كان الرجل  الزوج الذي 

رقتها لزوجها أو مفارقته هو إياها هذه املدة الطويلة من يغيب عن زوجته يعلم من زوجته ، أنه ال صرب هلا على مفا
الناحية اجلنسية فحينئذ ال جيوز للرجل أن يغيب عنها هذه املدة الطويلة ، وهذا له عالقة مبسألة ما تتعلق بالسفر 

ثالثة أو رابعة وإمنا تتعلق حىت يف حالة اإلقامة وهلا عالقة مبا كنت تدندن آنًفا حول من تزوج امرأة أخرى ثانية أو 
فقد متيل نفس الزوج إىل إحدى الزوجتني أكثر من األخرى ، قد متيل نفس الزوج إىل إحدى الزوجتني أكثر من 
األخرى ، ويكون من نتيجة هذا امليل أن يواقع إحدامها أكثر من األخرى هل هو حماسب على هذا التفريق ، 

 ...ال ، ال حياسب ملاذا ؟ ألن هذا أمر : سب ؟ اجلواب وتفويت ُجمامعة واحدة بأقل من األخرى ، أم ال حيا
   -يضحك الشيخ واالخوة -  ...فقط أنت نا 



  . ... :السائل 
املقصود ال حياسب ملاذا لسببني اثنني أوًال هذه قضية ال ميكن أن تنضبط وخباصة إذا كان هناك فرق بني  :الشيخ 

األمر على املتزوجني قد خيفى على أيش ؟ العزب هذا هو يعين ما خيفى  ...زوجة وأخرى  وهذا ما أظن األمر 
السبب األول ، السبب الثاين أنه ال ميكن بت هذه القضية قلنا لكن السبب الثاين أن طبيعة املرأة ختتلف عن 
طبيعة األخرى ، فواحدة شبقه صاحبة غلمة وواحدة باردة أبرد من احلديد ، فهو ال يشعر جباذبية من هذه كما 

  اذبية من األخرى ، هذا كله توطئة مقدمة ال تقفون هنا ، آه يشعر جب
  نستفيد اجلواب  ... :السائل 
  ستستفيد أنت :الشيخ 
  اهللا جيزيك اخلري :السائل 
نريد أن نصل يف النهاية إىل هل جيوز أن يهمل هذه الزوجة كما وصفتها آنًفا مثًال الباردة جنسًيا يهملها  :الشيخ 

ا من األخرى ، نقول كما قلنا آنًفا جيب أن حيقق هلا شهوا باملقدار الذي ُحيصنها به أما إذا ويقضي حاجته دائمً 
  . أمهلها بالكلية ، فيجوز يعرضها للفتنة ، نفس هذا املعىن يالحظ بالنسبة للمرأة املغيبة اليت غاب عنها زوجها 

  كيف شيخنا ؟   :السائل 
يه أخريًا بالنسبة لزوج االثنتني كيف الزم حيقق رغبة األخرى ، مع كوا نفس هذا املعىن الذي انتهينا إل :الشيخ 

باردة ، وال حيتج إنه هذه باردة وإال راحية تصري حامية مع غريه ، رأيت كيف ، كذلك نفس اجلواب يُعطى 
  بالنسبة للزوج الغائب عن زوجته ، فإن كانت باردة بطول باله يف غيبته عرفت كيف ؟ 

  . نعم  :السائل 
للدرجة اليت هو بظن إنه ما تتحرك فيها الشهوة ألنه أيش ؟ طبيعتها باردة ، أما إذا كانت املرأة من  :الشيخ 

النوعية األوىل ، فحينئذ ال جيوز أن يتأخر عنها إال باملقدار الذي يغلب على ظنه أن تأخره ال يورطها أخذت 
  اجلواب اآلن ؟ 

  . ال  :السائل 
  . أخذت كيف ال ، ال   :الشيخ 
أنا يا شيخ محلين أحدهم ، يقول كيف القاضي ، هل للحكم الشرعي يقبل منها أن تطلق ويطلقها  :السائل 

القاضي يف حال غياب زوجها يف الوقت اليت هي ما تستطيع وغري راضية عن غياب زوجها عنها ، تريد طالق 
  . اآلن بصري أنا هذا ما دندنت عليه 



  مل تريد الطالق ؟  :الشيخ 
  . ألا حباجة لزوجها  :السائل 
  . جوايب أنا هو اجلواب إذا كانت تريد الطالق ألا ما تستطيع أن متلك حاهلا مش لوحشة الغربة  :الشيخ 
  . ال حنن قلنا  :السائل 
معليش عم أجاوبك أنا عم أرحيك إذا كانت تريد الطالق ألا ختشى أن تقع يف الفتنة بسبب غياب  :الشيخ 
، وعدم تقدميه هلا حقها منه ، فحينئذ هلا أن تطالب بالطالق ، لكن واهللا إذا استوحشت غياب الزوج أو زوجها 

لسبب آخر ، فليس هلا ذلك وعليها أن تصرب أما فيما يتعلق باجلنس ، فرياعي فيها القاعدة السابقة ، إنه إذا هي 
ا آنًفا ، أنه كان من عادته رضي اهللا عنه تاقت للزوج ، وهنا يذكرون قصة عمر بن اخلطاب اليت أشرت إليه

يطوف يتحسس أحوال املسلمني يف الليل ، فمر يف دار يف بيت فسمع امرأة تقول بيت شعر من حافظه منكم ؟ 
  . "الهتز من هذا السرير جوانبه " 

  تاهللا من هذا الليل وأسود جوانبه             على أن ال خليل أداعبه "    :السائل 
  .  "فاهللا لوال اهللا أين أراقبه                    الهتز من هذا السرير جوانبه              
الهتز من هذا السرير جوانبه ، أينعم ، فسأل كم تصرب سأل ما قصة هذه الزوجة فقالوا إن زوجها  :الشيخ 

  . غائب يف اجلند يعين 
  . مسعت أن املدة أربعة أشهر  :السائل 
  . أظن ستة أشهر أنا واهللا  :الشيخ 
  مسعت من الشيخ اربعة أشهر اربعة وإال ستة ؟  ... :السائل 
  . أنا الذي يف ذهين ما قلته آنًفا  :الشيخ 
  . نريد نبين على األقل  :السائل 
  -بضحك رمحه اهللا -ستة أشهر  :الشيخ 
  . أربعة أشهر : احلليب 
  .و عبد اهللا أربعة أشهر تذكر هذا جيًدا وإذن هو كما مسع أب :الشيخ 
  طيب هذا الذي ينام يف املسجد يا شيخ اهللا يبارك فيك ، ويصري ُجنب وهو نائم :السائل 
  سؤالك جديد  :الشيخ 
  .نعم :السائل 



  تسمح تفضل ...سؤالك  :الشيخ 
يعين املؤذن ينام يف املسجد والساعة تسعة أحدث استحلم وصار معه أمر ، إيش الواجب عليه ؟ لو  :السائل 

  للصبح هو يعرف أنه أحدث عليه شيءضل 
  ال ما عليه :الشيخ 
  وهذا دائًما ينام يف املسجد ؟  :السائل 
  ما عليه شيء :الشيخ 
  .خالص  :السائل 
  .بسم اهللا تفضل  :الشيخ 
  هل لكم من كلمة أو نصيحة حول موضوع تعدد الزوجات ذه املناسبة خاصة ذا الزمان ؟  :السائل 
  . لسؤال شيخنا معليش يف نفس موضوع تعدد الزوجات حىت يكون اجلواب شامال تتميم ل: احلليب 
  نعم  :الشيخ 
وما يذكره كثري من الناس الذين يكتبون دفاًعا عن اإلسالم يف وجه اخلصوم ورًدا للشبهات وكذا أن : احلليب 

شرع تعدد الزوجات ، من  اإلسالم ما شرع تعدد الزوجات إال ألسباب فهل حًقا ال ُيشرع تعدد الزوجات ، أو
  أجل هذه األسباب أم للمسلم فيه اخليار ؟ 

ال شك أن للمسلم فيه اخليار ، لكن حنن نقول جوابًا عن ذاك السؤال دائًما وأبًدا حنن ال ننصح زوًجا  :الشيخ 
لقوله تعاىل  متزوًجا وعنده زوجته ، وهو مكفي ا أن يضم إليها أخرى ، ال ننصح ذا ليس معاكسة ال مسح اهللا

وإمنا لنظرنا يف أوضاع املسلمني اليوم وتربيتهم  ))فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع (( 
االجتماعية اليت ال تسر صديًقا بل ورمبا ال بغيًضا ، فحينما يتزوج املسلم امرأة ثانية أوًال سيجد معاكسة ممن 

، وهذا طبًعا ال يهتم به املسلم ألنه قد يُعري بتمسكه بدينه ، وقد حوله من األقربني لديه فضًال عن األبعدين 
يقال فيه واهللا هذا متشدد أعوذ باهللا بينما هو يكون متمسًكا وليس متشدًدا ، لكنه وصف بالتشدد إلمهال 

قد تكون اآلخرين لدينهم ، فهذا مشكلة من املشاكل مشاكل أخرى أن املرأة اليت قد يأيت ا ويضمها إىل األوىل 
أخالقها أقل ما يقال فيها ال تتجاوب مع الزوجة األوىل وال تستطيع أن حتيا حياة طيبة ، مع ضرا فتبدأ هناك 
مشاكل ومشاكل الكثرية ، بسبب كل ذلك يعود إىل سوء الرتبية من جهة ، وإىل فساد التوجيه العلمي من جهة 

اإلذاعات وخباصة قبل أن توجد بعض اإلذاعات اإلسالمية ،  أخرى ، ألننا نعلم مجيًعا فيما نعتقد أن كثريًا من
اليت يتكلم فيها بعض العلماء املتمسكني بالشريعة ، كثري من اإلذاعات كانت من قبل تندد بالتزويج الثنائي فما 



وثالثة فوقه ، وكما مسعتم من أخينا األستاذ علي آنًفا يوجهون النصوص الشرعية الصرحية يف إباحة التزوج بثانية 
بالعدل أيش ؟  ))ولن تستطيعوا أن تعدلوا (( ورابعة ، يف حدود إيش الضرورة ، ويفسرون العدل املنفي ، 

املادي ، وهو غري مقصود وإمنا املقصود هو العدل القليب ، الذي أشرنا إىل شيء منه آنًفا ، فهذه اإلذاعات بال 
عندهم استعداد نفسي يتقبلون التعدد مع صريح  شك أوجدت جوا غري إسالمي ، فأصبح مجهور املسلمني ما

القرآن جبواز ذلك ، فإذا ما قام إنسان وتزوج ، ثارت عليه مناقشات كثرية واعرتاضات عديدة و و إىل آخره ، 
لذلك أنا أقول بناًء على هذا وذاك ورمبا أشياء أخرى ، أقول ال أنصح أحًدا أن يتزوج بثانية إذا كان مكفًيا 

نا أضع هذا القيد ، ألن احلقيقة أن الناس يقعون ما بني إفراط وتفريط يف موقفهم بالنسبة لتعديد باألوىل ، أ
الزوجات ومنهم املبالغ يف اإلنكار ، ومنهم املتساهل وقوفًا عند اآلية القرآنية ، دون النظر إىل الوضع االجتماعي 

وكان بين ذلك (( ، ولو كان بغري هذه املناسبة الذي يعيشه املسلمون اليوم ، فاحلق أن األمر كما قال تعاىل 
فقد يكون هناك رجل هو يشعر لسبٍب أو آخر بأنه حباجة لزوجة أخرى لكن هذه احلاجة من الذي  ))قواًما 

يقدرها آآلخرون حىت ولو كانوا أقربني أم هو نفسه الذي يقدرها ؟ ال شك أن األمر يعود إىل هذا الذي يرغب 
فإنا أقول ، ال هكذا اآلن يف هذا الزمان باإلباحة املطلقة دون أن يراعي األجواء اليت حنياها يف التثنية ، ولذلك 

ونعيشها واليت ال تساعد على التثنية وال أن ننكر من تزوج بثانية ، وحنن ال ندري الدافع له على هذا الزواج ، أنا 
أمر جائز ، خالفًا ملا يتومهون وخالفًا ملا افرتض أحد شيئني أن إنسان تزوج فقط ، فقط ليبني للناس أن هذا 

وجهوا يف تلك اإلذاعات اليت أشرنا إليها آنًفا ، أقول واهللا هذا نعم القصد ولكن ال أنصح ، ال أنصح بأن يتزوج 
ملا ذكرناه آنًفا ، يعين أخشى ما أخشى أن يكون هذا اإلنسان الذي يتزوج هلذا القصد فقط ، ال لشيء آخر 

إن مثله  ( الذي ال يطلع عليه إال عالم الغيوب ، أخشى أن يصدق عليه املثل السائر الذي يقول يتعلق بشخصه 
بسبب أيش ؟ يريد حيقق مبدأ زواج مسنون ، مستحب مرغوب فيه شرًعا  )كمثل من يبني قصًرا ويهدم مصًرا 

الولود الودود ، فإني مباٍه  تزوجوا( ، وأنا من هؤالء الذين يقولون أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حينما قال 
أن اإلنسان إذا تزوج بقصد إكثار أمة الرسول صلى اهللا عليه وسلم هذا قصد شريف  )بكم األمم يوم القيامة 

لكن أقول ، أنه جيب أن . وعظيم جًدا فضًال عما إذا اقرتن به مقاصد أخرى ، هو يعلمها وال يعرفها غريه أبًدا 
يه كليهما إنه ما حيقق ُمستحب ، ويرتتب من ورائه إخالل بفرض ؛ ألن من القواعد يتبصر يف األمر وأن يفتح عين

اإلسالمية أن املسلم إذا وقع بني شرين أن خيتار أهوما ، لكن ليس من القواعد اإلسالمية أن يوقع نفسه يف شر 
واج الثاين والثالث ، من أجل أن حيقق أن يتمسك بأمر مستحب هكذا ، فإًذا جيب أن يقرر هذه احلقيقة الز 

والرابع أمر مشروع بنص القرآن والسنة وعلى ذلك جرى عمل السلف الصاحل فكثري منهم كان عنده أكثر من 



زوجة واحدة ، ولكن الزمن خيتلف كما أشرنا آنًفا فمثل هذا احلكم والشيء بالشيء يذكر ، جبامع االشرتاك يف 
عندنا زوار سهروا معنا ، جاء السؤال التايل هل جيوز للمسلم أن العلة ، وهو فساد اتمع باألمس القريب كان 

يتزوج بنصرانية أو يهودية ؟ كان اجلواب األصل جيوز لكن يف هذا اجلو من الزمان أنا أقول ال أرى ذلك ؛ ألن 
  .هذا الزواج سيرتتب من ورائه مفاسد بسبب اختالف اجلو اإلسالمي عن جو اإلسالم األول وبسبب 


